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 ٛز املكسز٠ ٚ األٜاتطاي

 حفظ

 ضٛز٠ املًو .1

 " ضٛز٠ ايبكس٠ "            263إيٞ   261األٜات َٔ .2

 " ضٛز٠ ٖٛد   "                             65إيٞ   61األٜات .3

 " ضٛز٠ ايتٛب١  "                                                    60األ١ٜ .4

 األٜات املٛجٛد٠ يف ايدزٚع ..5

 

  تال٠ٚ

 ضٛز٠ ايكصص
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 -:اٌؾذ٠ذ األٚي 

 :ػ١ٍٗ ٚعٍُ  لبي سعٛي هللا صً: لبيػٓ أٔظ ثٓ ِبٌه سظٝ هللا ػٕٗ 

ف١أوً ِٕٗ غ١ش اٚ أٔغبْ اٚ ث١ّٙخ ِب ِٓ ِغٍُ ٠غشط غشعب اٚ ٠ضسع صسػب " 

 (سٚاٖ اٌجخبسٞ )                                                "ئال وبْ ٌٗ ثٗ صذلخ 

 

 -:اٌؾذ٠ش اٌضبٟٔ 

 :هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ  لبي سعٛي هللا صً

 "ٚأصذلُٙ ؽ١بء ػضّبْ اسؽُ أِزٟ ثأِزٟ اثٝ ثىش ، ٚأشذُ٘ فٟ أِش هللا ػّش ، " 

 (سٚاٖ اٌزشِضٞ ٚصؾؾٗ)                                                                  

 

 -:اٌؾذ٠ش اٌضبٌش 

 :هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ  لبي سعٛي هللا صً

 "ثٕٟ هللا ٌٗ ث١زب فٟ اٌغٕٗ ِٓ ثٕٟ هلل ِغغذا " 

 

 -:اٌؾذ٠ش اٌشاثغ 

 هللا ػ١ٍخ ٚعٍُ  ٌؼضّبْ سظٝ هللا ػٕٗ  ِٓ دػبء إٌجٟ صً

 .اْ ٠ؼجش اٌصشاغ ئٌٟ اٌغٕخ ثغالَ  .1
 .اٌٍُٙ ئٟٔ سظ١ذ ػٓ ػضّبْ فبسض ػٕٗ   .2
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 :اٌؾذ٠ش اٌشش٠ف 
 لبي سعٛي هللا صٍٟ ػ١ٍٗ ٚعٍُ : يػٓ أٔظ ثٓ ِبٌه سظٝ هللا ػٕٗ لب

ِب ِٓ ِغٍُ ٠غشط غشعب اٚ ٠ضسع صسػب ف١أوً ِٕٗ غ١ش اٚ أٔغبْ اٚ ث١ّٙخ " 

 (.سٚاٖ اٌجخبسٞ )                                                           " ئال وبْ ٌٗ ثٗ صذلخ 

 :ِؼبٟٔ اٌىٍّبد 
 ٠ضجذ فٟ األسض :       ٠غشط
 ِب ٠ضجذ ِٓ اٌشغش :        غشعب
 راد أسثغ لٛائُوً :      ث١ّٙخ
 صٛاة :      صذلخ

 -:ٍِخص اٌذسط عإاي ٚعٛاة 
 ِٓ ُ٘ سٚاٖ اٌؾذ٠ش ؟ .1

 .اٌصؾبثٟ اٌغ١ًٍ أٔظ ثٓ ِبٌه سظٝ هللا ػٕٗ 

 
 ِب صّشح األٔفبق فٟ عج١ً هللا ؟ .2

 .اٌضٛاة اٌؼظ١ُ ٚاٌّغفشح ٚاٌغؼبدح فٟ اٌذ١ٔبٚ األخشح 

 
 ِب اٌّضً اٌزٜ ظشثٗ اٌٍغ ٌضٛاة اٌصذلخ ؟ .3

، ٘زٖ اٌؾجخ اٌٛاؽذح أجزذ عجغ  اٌمّؼ اٌزٟ ٔغشعٙب فٟ األسضِضً ؽجخ 

 .ٌّٓ ٠شبءعٕبثً فٟ وً عٕجٍخ ِبئٗ ؽجٗ ٚهللا ٠عبػف 
 

 ثّب ٠ىبفئ هللا اٌّزصذق ؟ .4
 .ثأظؼبف ِب أفك ٠ٚذخً اٌغٕخ ٠ٚشظٝ هللا ػٕٗ 

 
 ِب ششٚغ لجٛي اٌصذلخ ؟ .5

 ٚال رؼ١شٖ أال رّٓ ػٍٟ ِٓ أػط١زٗ  -أْ رىْٛ ٌٛعٗ هللا 
 .رإر٠ٗ ثبٌمٛي ٚال ثبٌفؼً ٚال
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 اٌزٟ ٠زجؼٙب صبؽجٙب ثبٌّٓ ٚاألرٜ ؟ِب عضاء اٌصذلخ  .6
 .ال ٠مجٍٙب هللا 

 
 ؟"ٚهللا ٚاعغ ػ١ٍُ "ِب اٌؾىّخ ثخزبَ األ٠ٗ ثمٛي رؼبٌٟ  .7

 .رشغ١١غ اٌّإِٓ ػٍٟ اٌصذلخ 

 
ٚ٘ٛ ال ٠غذ ِب ٠أوً صف شؼٛس اٌفم١ش ػٕذِب ٠شٜ اٌغٕٟ ٠ٕفك ثأعشاف  .8

 ؟
 .٠شؼش ثبٌؾمذ ٚاٌىشا١٘خ ػ١ٍٗ 

 
 و١ف ٠ؾبفع اٌضاسع ػٍٟ ٔظبفخ اٌج١ئخ ؟ .9

 .٠ٕمً ِخٍفبد اٌضساػخ ئٌٟ األِبوٓ اٌّخصصخ ٚال ٠ؾشلٙب

 
 

 -( :)أٚ (  ) ظغ ػالِخ   

 ()               وٍّخ غ١جخ رشد ثٙب ػٍٟ اٌغبئً خ١ش ِٓ صذلخ ِغ ئ٠زائٗ  .1

 ()                                        ص١ًِ ٌه ٠ؼ١ش ص١ٍِٗ ثّؼشٚف لذِٗ ٌٗ  .2

 ()                        ص١ًِ ٌه ٠زصذق ِٓ ِصشٚفٗ ػٍٟ صِالئٗ اٌفمشاء .3

 ()                                                             (اٌغبئً)ص١ًِ ٌه ٠شزُ  .4

 ()                                                 ثصذلبرٗ اِبَ إٌبطسعً ٠فزخش  .5

 ()                                                     ئغؼبَ اٌؾ١ٛأبد ١ٌظ ٌٗ أعش .6

 ()                                      األعالَ ٠شاػٟ ِشبػش اٌفم١ش ٚاٌّؾزبط  .7

 ()                                                             لذ ٠ٕمص اٌّبي  األٔفبق .8
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 اخزش اٌغبثخ اٌصؾ١ؾخ ِّب ث١ٓ اٌمٛع١ٓ 

 ........هللا ٠ض٠ذ ٠ٚعبػف ٌـ  .1

 (إٌّبفم١ٓ -اٌّؾغ١١ٕٓ –اٌجخالء )                 

   ......اٌّزصذق  .2

 (٠ؾجٗ هللا –٠غعت إٌبط  -٠غعت هللا )                

 ....اٌضسع ٠ف١ذ  .3

 (األٔغبْ فمػ  –اٌؾ١ٛاْ  – األٔغبْ ٚاٌؾ١ٛاْ)       

 .....ئرا عأٌه عبئً  .4

 (رؼط١ٗ ِب أفك –رؼ١شٖ  –صعشٖ )                  

 .....اٌؾمً رمٛي  سدئرا ص .5

 ( ِبشبء هللا –أػٛرثبهلل  -أعزغفش هللا )               

 ......ئرا سصله هللا رمٛي  .6

 (رجذ ئٌٟ هللا  -عجؾبْ هللا  – اٌؾّذهلل)               

 

 أل٠خ ٚاٌؾذ٠ش ثؼط ِؼبٟٔ وٍّبد اٌزٟ ٚسدد فٟ ا -21

 ٠ؼطْٛ :    ٠ٕفمْٛ

 ٠ؼطٟ اٌعؼ١ف:   ٠عبػف

 اٌفخش ػٍٟ ِٓ اػط١زٗ :        آٌّ

 اٌعشس:       األرٜ

 صٛاة:     صذلخ 

 وً راد اسثغ لٛائُ:       ث١ّٙخ

 ٠ضجذ فٟ األسض :      ٠غشط

 

 
 

 اٌٍُٙ صً ٚعٍُ ٚثبسن  ػٍٟ  سعٛي هللا
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  ٠مٛي هللا عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ
 (ؽمٗ ٠َٛ ؽصبدٖ   ٚ أرٛا وٍٛا ِٓ صّشٖ ئرا اصّش )

 األ٠ٗ اٌىش٠ّخ ششػ 
 .ألسض أْ ٔبوً ِّب رخشعخ ا -1
  .٠َٛ اٌؾصبد "صوبٖ اٌضسٚع"أْ ٔإدٞ صوبٖ اٌضّبس -2

 
  ٗٔٚرؼبٌٟ ٚارٛا ؽمٗ ؟ِب ِؼٕٟ لٌٛٗ عجؾب 

 صوبٖ اٌضسٚع

 
 ٌّبرا لبي ٠َٛ ؽصبدٖ ؟ 

 ١ٌغبسع اٌّزصذق ئٌٟ اخشاط اٌضوبٖ

 
 ِب اصش اٌضوبٖ فٟ وً ِٓ ؟ 

 .اْ هللا ٠طٙش ِبٌٗ ٠ٚجبسن ف١ٗ ٠ٕٚبي سظب هللا    : ِؼطٝ اٌضوبٖ
 .أٙب رغؼذٖ ٚرغذؽبعزٗ ٚرشؼشٖ ثزؼبغف إٌبط ِؼٗ     :   اخز اٌضوبٖ 
 ال ِؾشَٚ ٠ٕٚزشش اٌؾت ث١ٓ إٌبط ال ٠ٛعذ ف١ٗ عبئغ ٚ  :ضوٟاٌّغزّغ اٌّ

 
 ك هللا فٟ اٌضسع ؟ؽ ِب اٌّمصٛد ة 

 .صوبح اٌضسٚع 
 

  ٖث١ٓ إٌبط ؟األٌِّٓ رؼطٟ اٌضوبٖ ؟ ٚو١ف رٕشش اٌضوب ٓ 
ٌّٚٓ ٠شزغٍْٛ ثغّغ اٌضوبٖ ٌّٚٓ ٔؾجت ئ١ٌُٙ ٌٍفمشاء ٚاٌّغبو١ٓ 

 .اإلعالَ ٚرؾش٠ش أصؾبة اٌذ٠ْٛ ٚرؾش٠ش اٌؼجذ 
ٚال ٠غذْٚ فٝ ث١ٓ إٌبط ف١ؾت اٌفمشاء االغ١ٕبء ألِٓٚرٕشش اٌضوبٖ ا

 .أٔفغُٙ وشا١٘خ ٚال ؽمذا
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 َا َعين ايصنا٠ َٚا حهُٗا ؟ 

 يًفكسا٤ ضٛا٤ ناْت َاآل اٚ شزعا . سج٘خن٢ٖ َا ايصنا٠ :

  فسض عًٞ نٌ َطًِ قادز  حهُٗا  :

 

 )اخرت َٔ ايعُٛد )ب( َا ٜٓاضب١ َٔ ايعُٛد )ا 

 )ب(                                                           ( أ)

 ٖٛ املطافس املٓكطع عٔ بًدٙ  (7)                        ايفكسا٤ ٚاملطانني  -1

 ايرٜٔ دناٖدٕٚ يف ضبٌٝ اهلل ( 6)                                 ايعإًَٛ عًٝٗا -2

 احملًُٕٛ بايدٜٕٛ  (5)                                  ؤيف١ قًٛبِٗامل -3

 حتسٜس ايسقابأ٣ ايعبٝد  (4)                                           يف ايسقاب -4

 ايرٜٔ حتببِٗ يف األضالّ  (3)                                            ايػازَٕٛ -5

 ايرٜٔ دنُعٕٛ ايصناٙ           (2)                                       يف ضبٌٝ اهلل -6

 يٛاشّ احلٝا٠ ايرٜٔ ال دندٕٚ  (1)                                         ابٔ ايطبٌٝ -7

 : أخرت األجاب١ايصخٝخ١ مما بني ايكٛضني- 

 ايصنا٠ ٖٞ ...... َٔ األغٓٝا٤ يًفكسا٤   -1

 ٖد١ٜ ( –ٖب١  – حل )                                                        

 ايصنا٠ ....... عًٞ نٌ َطًِ قادز -2

 َطتخب١( – فسض –)ض١ٓ                                                    

 ....ايصنا٠ َاٍ ٜؤخر َٔ املاٍ األصًٞ  -3

 فال ٜؤثس فٝ٘( –فٝٓكص٘  – فٝصٜدٙ )                                      
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 َاذا تعسف عٔ عجُإ بٔ عفإ زض٢ اهلل عٓ٘ ؟ .1

 ٖٛ اخلًٝف١ ايجايح يًُطًُني ، نإ غٓٝا مسح اخلًل ، حمبٛبا َٔ قسٜؼ نًٗا 

نإ َٔ اٚا٥ٌ ايسجاٍ ايرٜٔ أَٓٛا بايسضٍٛ ٚاحتٌُ ايعراب َع املطًُني 

 .ٚمسٞ برٚ ايٓٛزٜٔ،ٖاجس َع شٚجت٘ زقٝ٘ إيٞ احلبػ١ مثإىل املد١ٜٓ 

 

 َا َظاٖس ضدا٤ عجُإ زض٢ اهلل عٓ٘ ؟ .2

 )جٗص جٝؼ ايعطس٠ )غص٠ٚ تبٛى 

 . أغرتٟ ب٦س  ز١َٚ 

 . ٍٛٚضع يف َطجد ايسض 

 
 احلدٜح ايػسٜف

قاٍ زضٍٛ اهلل 
صٌ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ

  

 (عجُإٚاصدقِٗ حٝا٤  عُسٚاغدِٖ يف أَس اهلل  ابٛ بهس)ازحِ أَيت بأَيت 

 

 نإ عجُإ بٔ عفإ اخلًٝف١ ايجايح فُٔ ٖٛ اخلًٝف١ األٍٚ ٚايجاْٞ ٚايسابع؟ .3

 اخلًٝف١ األٍٚ        :  ابٛ بهس ايصدٜل 

 :  عُس بٔ اخلطاب    اخلًٝف١ ايجاْٞ  

 :  عجُإ بٔ عفإ   اخلًٝف١ ايجايح    

 )زض٢ اهلل عِٓٗ (اخلًٝف١ ايسابع       :  عًٞ بٔ أبٞ طايب     
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 َا املكصٛد بأَٛاٍ بٝت املطًُني ؟ .4

 ٖٛ ايبٝت اٚ املهإ اير٣ دنُع فٝ٘ شنا٠ َاٍ املطًُني .

 

 تدٍ ايعباز٠ عًٞ بعض صفات احلانِ يف األضالّ فُا أِٖ ايصفات ؟ .5

 ٜٛشع بأَٛاٍ بٝت املطًُني ( )نإ عجُإ

 تدٍ عًٞ )صف١ ايعدٍ(

 

 -انٌُ : .6

 ٕاملد١ٜٓثِ إيٞ  احلبػ١ٖٚاجس بٗا إيٞ   بايطٝد٠ زقٝ٘ تصٚج عجُا . 

  نًٗا . نسميا ٚغٓٝا ٚحمبٛب َٔ قسٜؼنإ  عجُإ يف قسٜؼ 

  ٚجٗص عجُإ ٚضع يف َطجد زضٍٛ اهللَٔ َظاٖس ضدا٤ 

 جٝؼ ايعطس٠ ٚاغرتٟ ب٦س زَٚ٘.

  يعجُإ بك٠ٛ األميإ . بٔ اخلطابغٗد عُس 

  ْٕتعًِ َٔ قص١ عجُا
زض٢ اهلل عٓ٘

 

 ايعدٍ ، ٚايتٛاضع ٚحب ٚخد١َ ايٓاع . 

 

  (  ضع عال١َ ( ٚأ ): )- 

                       ٖاجس عجُإ قبٌ ايسضٍٛ إيٞ املد١ٜٓ                       )×( 

  َٔ ٍٕأٚا٥ٌ ايسجاٍ ايرٜٔ أَٓٛا بايسضٛنإ عجُا  () 

  نإ عجُإ ٜأخر حك١ َٔ بٝت َاٍ املطًُني            )×( 
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 ايدزع ايسابع ْػٝد ايصنا٠

 َٔ قا٥ٌ ٖرا ايٓػٝد ؟ .1

 ايػاعس صالح عفٝفٞ.

 

 َا جصا٤ َٔ ٜسحِ ايٓاع ٜٚتصدم عًٞ ايفكسا٤؟ .2

 ايجٛاب ايعظِٝ ٚاملػفس٠ ٚايطعاد٠ يف ايدْٝا ٚاألخس٠ ٜٚبازى اهلل يف نطب٘ .

 

 املاٍ؟َا َعين أت٢  .3

 تربع ٚتصدم ب٘ .

 

 

 

  قص١ ضٝدْا صاحل

 حفظ 65إيٞ  61األٜات َٔ ضٛز٠ ٖٛد َٔ 

 إيٞ َٔ ازضٌ ضٝدْا صاحل ٚملاذا ؟ .1

ألِْٗ ناْٛا ٜعبدٕٚ األصٓاّ ، فدعاِٖ إيٞ عباد٠ اهلل  –إيٞ قّٛ مثٛد 

 ٚحدٙ

 

 َا املعجص٠ اييت أٜدٖا اهلل بٗا ضٝدْا صاحل عًٝ٘ ايطالّ  ٚنٝف ناْت ؟ .2

ْاق١ اهلل ،ناْت تدز يبٓا ٜػسب َٓ٘ ايٓاع مجٝعا ، إذا جا٤ت يتػسب 

 أٚ تٓاّ تسنتٗا احلٝٛاْات .
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 مبا أَس اهلل ضٝدْا صاحل عًٝ٘ ايطالّ قَٛ٘ خبصٛص ايٓاق١ ؟ .3

 أَسِٖ إٔ ال ميطٖٛا بط٤ٛ حت٢ ال ٜٓاهلِ ايعراب .

 

 ٌٖ أَ مجٝع قّٛ صاحل بدعٛت٘ ؟ ٚملاذا أزاد ايهفاز قتٌ ايٓاق١ ؟ .4

 حيت ال تهٕٛ غاٖدا عًٞ نفسِٖ . –أَٔ ايكًٌٝ َِٓٗ 

 

 نٝف قتٌ ايهفاز ٖرٙ ايٓاق١ ؟ َٚا جصاؤِٖ ؟ .5

 ضسبٖٛا بطٝٛفِٗ فُاتت ، أزضٌ اهلل عًِٝٗ صٝخ١ َدَس٠ .

 

 َا ايعالق١ بني دع٠ٛ صاحل عًٝ٘ ايطالّ ٚدع٠ٛ بك١ٝ ايٓبٝا٤؟ .6

 . دع٠ٛ ٚاحد٠ ٢ٖٚ دع٠ٛ ايٓاع إيٞ عباد٠ اهلل ايٛاحد األحد

 

 َا جصا٤ ايرٜٔ ٜعاْدٕٚ دع٠ٛ اهلل ؟ .7

 ايعراب ٚاهلالى . 

 مثٛد قّٛ ضٝدْا صاحل ِٖ  .8

 األصٓاّ ناْت قب١ًٝ ضٝدْا صاحل تعبد

  بـجالث١ أٜاّٚقع ايعراب عًٞ ايكتً٘ بعد ذبح ايٓاق٘ 
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 ضٛز٠ املًو حفظ مبعاْٞ ايهًُات

 ملاذا قسأ ايػٝخ عبد اجلًٌٝ ضٛز٠ املًو ؟ 

 َا فٝٗا َٔ بعض أٜات اهلل .يٝظٗس 

 

 اير٣ بٝدٙ املًو ؟ٚملاذا خًل اهلل املٛت ٚاحلٝا٠ ؟ َٔ 

 اهلل ٖٛ بٝدٙ املًو 

 ٚخًل املٛت ٚاحلٝا٠ يٝدترب ايٓاع أِٜٗ أحطٔ عُآل .

 

 َاذا تٓاٚيت صٛز٠ املًو ؟ 

 إثبات قدز٠ اهلل تعايٞ ٚعظُت٘ 

عاقب١ ايدع٠ٛ إيٞ ايتأٌَ ٚايتفهري يف ًَهٛت اهلل ، ٚذنس 

 املهربني .

 

 مبا شٜٔ اهلل ايطُا٤ ايدْٝا ؟َٚا َُٗتٗا ؟ 

 . هٕٛاي مبصابٝح أٟ ايٓجّٛ تٓري

 

 

 



14 
  

 : ٌُأن- 

 باحللخًل ايطُٛات ٚاألزض  األحدإٕ اهلل زبٓا ٖٛ ايٛاحد 

 إيٝ٘ . تٗدٜٓاٚجعٌ فب ٖرا ايهٕٛ أٜات  يٝعبدٚٙٚخًل ايٓاع 

 

 

 

 

 ٚنٝف نإ ٜعاًَِٗ ؟َا غعٛز احلاج حنٛ أٚالد قسٜت٘ ؟  -11

 نإ ذنب أٚالد قسٜت٘ ٜٚعطف عًِٝٗ  ٜٚتربع هلِ َٔ َاي٘ ٜٚكدّ هلِ اهلداٜا 

 

 ملترا بين احلاج زَطإ املطجد ؟ -12

ألْ٘ عًِ إٔ َٔ بين هلل َطجد ب٢ٓ اهلل ي٘ بٝتا يف اجلٓ٘ يٝصًٞ فٝ٘ 

 أٌٖ ايكس١ٜ .

 

 بعد ٚضع نٝظ املاٍ أَاّملاذا نإ احلاج زَطإ ٜٓصسف بطسع١  -13

 بٝٛت ايفكسا٤ ؟

 حت٢ ال ٜسٚٙ فٝدجًٛا َٓ٘ .

 

 ملاذا تربع احلاج زَطإ يبٓا٤ املدزض١ ؟ -14

 يتعًِٝ أٌٖ ايكس١ٜ .

 ملاذا نإ أطفاٍ ايكس١ٜ دنًطٕٛ إيٞ احلاج زَطإ ؟ -15

 يٝعًُِٗ ايكس٤إ ٚض١ٓ ايسضٍٛ ٜٚكدّ هلِ اهلداٜا ف٢ املٓاضبات ؟
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 ٚاألعٝاد ؟َاذا نإ ٜفعٌ احلاج زَطإ يًفكسا٤ ف٢ املٛاضِ  -16

نإ ٜتصدم عًٞ ايفكسا٤ يٝال ، ٜرتى ي٘ َبًػا َٔ املاٍ ٜٚٓصسف 

 بطسع١ حت٢ ال رنجًٛا .

 

 َاذا نإ ٜفعٌ احلاج زَطإ يًٝتاَٞ ؟ -17

 ٜكسب إيٝ٘ األطفاٍ ايٝتاَٞ فٝعطف عًِٝٗ ٜٚكدّ هلِ اهلداٜا يف املٓاضبات .

 

 فكريا يف ايػازع اييت تطهٔ فٝ٘ ؟َاذا تفعٌ إذا ٚجدت طفال  -18

 أقدّ ي٘ املطاعد٠ َٔ صدق١ أٚ نًُ٘ طٝب١ .

 

 -( :( أٚ ) ضع عال١َ  )  -19

                                  احلاج زَطإ ذنب ٚطٓ٘ َصس   () 

                            ٘نإ احلاج زَطإ ٜعٝؼ َع اضست   () 

 بين احلاج زَطإ َطجدا فكط                                     () 

    َٞنإ احلاج زَطإ ٜكدّ اهلداٜا يألطفاٍ ايٝتا    ( ) 
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 ملاذا ازضٌ اهلل َٛض٢ إيٞ فسعٕٛ ؟ -1

 يٝدعٛٙ إيٞ عباد٠ اهلل ٚحدٙ ال غسٜو ي٘ .

 

 نإ َٛضٞ غدٜد اهلد٤ٚ ٚايرنا٤ ف٢ حٛاز َع فسعٕٛ ٚضح ذيو ؟ -2

األض١ً٦ تهًِ َع٘ بًطف ٚيني يهٞ ٜكٓع٘ بدعٛت٘ ٚأجاب عٔ 

 ٚباملعجص٠ أثبت أْ٘ زضٍٛ اهلل .

 

 أذنس زأٜو يف ايػدصٝات األتٝ٘ ؟ -3

 نإ ظاملا . فسعٕٛ :

 أَٓٛا باهلل عص ٚجٌ ملا زأٚا املعجص٠ . ايطخس٠ :

 ٜتبعٕٛ فسعٕٛ يف ظًُ٘ . ٚشزا٤ فسعٕٛ :

 ٜطاعد فسعٕٛ يف ظًُ٘ . ٖاَإ :

 

 أنٌُ : -4

  ٚأْت ٜا  ايهٕٛاير٣ خًل ٖرا  اهللقاٍ َٛض٢ يٝظ ٖٓاى إي٘ ض٣ٛ

 .َٔ خًك٘  ٚاحدفسعٕٛ 
 

  أبتًع يف حلظات نٌ َا أيك٢  ثعبإ ٖا٥ٌ فإذا ٖٞ عصاٙأيك٢ َٛض٢

 .ٙايطخس
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 َٛض٢ ٖٚازٕٚأَٓا بسب ٙ قاٍ ايطخس . 
 

   َٙاذا قاٍ فسعٕٛ ف٢ تٗدٜدٙ يًطخس 

 ألقطعٔ أٜدٜهِ ٚأزجًهِ َٔ خالف ثِ ألصًبٓهِ أمجعني .

 

  ٙعًٞ ٖرا ايتٗدٜد ؟َا زد ايطخس 

 افعٌ َا تػا٤ حنٔ حنُد اهلل عًٞ ْعُ٘ اهلداٜ٘ .

 

 ٕٛ؟ َا زأٜو ف٢ زد ايطخسٙ عًٞ فسع 

 . إمياِْٗ باهلل عص ٚجٌٜدٍ عًٞ  

 

 -( :( أٚ ) ضع عال١َ  )  -5

                                 ُ٘فسعٕٛ نإ ظاملا ف٢ حه                        ( )            

                                       ٘فسعٕٛ زبٞ َٛضٞ يف بٝت                    () 

   َٛضٞ ذٖب إيٞ فسعٕٛ يٝطتٛيٞ عًٞ حهِ َصس   () 

                            ٕٚايطخسٙ أَٓٛا بسب َٛضٞ ٖٚاز           () 

 ٌأخسج َٛض٢ ٜدٙ َٔ جٝب٘ فاأْبعح َٓٗا ْٛز ٖا٥     () 
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 َا ايديٌٝ عًٞ زجاح١ عكٌ اخلٓطا٤ ؟ -1

 ناْت حتهِ بني ايػعسا٤ يف أضٛام ايػعس ف٢ اجلا١ًٖٝ ٚناْٛا ٜكدزٕٚ زأٜٗا .

 

 َت٢ ناْت حسب ايكادض١ٝ ٚبني َٔ ٚقعت ؟ -2

 ٖجسٜا ، ٚقعت بني املطًُني ٚايفسع . 15

 

 نٝف قٛت اخلٓطا٤ َٔ عصمي٘ أبٓا٤ٖا يًجٗاد ؟ -3

 اخرت ترنسِٖ بفطٌ اجلٗاد ٚايجٛاب ٚايػٗاد٠ ٚإ ايدْٝا فا١ْٝ ٚاألخس٠ باقٝ٘ 

 

 َا زأٜو يف زد اخلٓطا٤ عٓدَا جا٤ٖا ْبأ َٛت ابٓا٤ٖا ؟ -4

 ٜدٍ عًٞ ق٠ٛ إمياْٗا باهلل ٚزغبتٗا يف ثٛاب ايدْٝاٚاألخس٠ .

 

 -أخرت األجاب١ ايصخٝخ١ مما بني ايكٛضني  : -5

          .......ايٓٛادز ( –ايكصص  – ايػعس)      متٝصت اخلٓطا٤ بــ 

  ايٝٗٛد ( – ايكادض١ٝ –) ايريَٛى  ......حطست اخلٓطا٤ حسب 

  ( األضالّ –قبًٝتٗا  –غري َٔ غدص١ٝ اخلٓطا٤ ....)ايػعس 
 

 -أنٌُ : -6

  قايت اخلٓطا٤ بعد أضتػٗاد أبٓا٤ٖا األزبع١ احلُدهلل غسفين

 . دنُعين بِٗ يف َطتكس زمحت٘إٔ بكتًِٗ ٚ أزجٛا 

  صًٞ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ . ايٓيبناْت أغعاز اخلٓطا٤ تعجب 

  ٜٔاخلٓطا٤ْعِ املسأٙ  – ايػٗاد٠ْعِ املٛت  – األضالّْعِ ايد . 
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  ايدزع ايجا٢ْ ْػٝد بالدٟ

 

 مب ٜدعٛ ايػاعس بالدٙ ؟ -1

 بايطالَ٘ ٚدٚاّ ايٓع١ُ .

 

 ٚعالّ اقطِ ؟مبا أقطِ ايػاعس ؟  -2

 بسب ايعكٝدٙ  ٚأقطِ عًٞ إ ٚطٓ٘ ئ ٜٗصّ .

 

 َاذا قسز ايػاعس يٛطٓ٘ نُا تفِٗ َٔ األبٝات ؟ -3

 .قسز إٔ ٜعٌُ َٔ أجٌ ْٗطت٘ ٚزفعت٘ 

 

 َاذا دنب عًٝٓا حنٛ ايٛطٔ ؟ -4

 إ حنُٝٗا ْٚدافع عٓٗا .

 

 

 

 

 

 

 

 

 زب اغسح يٞ صدز٣ ٜٚطس ىل أَس٣
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 ٌّبرا وبْ ٠ؾزفً أً٘ ِىخ ثؼ١ذ إٌصش ؟ .1

رؾزفً ثّشٚس ػششح أػٛاَ ػٍٟ ؽبدس اٌف١ً ، ٚٔصش هللا رؼبٌٟ ٌج١زٗ اٌؼز١ك 

. 

 
 ث١ذ هللا ِٓ أثش٘ٗ ٚأف١بٌٗ ؟ِٓ اٌزٜ أٔمز  .2

 .هللا ػض ٚعً 

 
 ِبرا رؼشف ػٓ ؽبدس اٌف١ً ؟ .3

ٚأف١بٌٗ اٌجبغشخ ١ٌٙذَ اْ أثش٘خ اٌؾجشٝ عبء ِٓ ا١ٌّٓ ثغ١شخ اٌغشاس 

اٌىؼجخ ، ألٔٗ ثٕٝ ثٕبء ٚص٠ٕٗ ١ٌؾظ إٌبط ثذي اٌىؼجخ ، فزجٛس رغبسح لش٠ش 

، فأٔمز هللا ث١زٗ ٚأسعً ػ١ٍُٙ غ١شا أثبث١ً رش١ُِٙ ثؾغبسح ِٓ عغ١ً 

 .فغؼٍُٙ وؼصف ِأوٛي 

 
 أروش ثؼط ِظب٘ش اٌؾزفبي ثؼ١ذ إٌصش ؟ .4

  ثؼط اٌّؾزف١ٍٓ ٠ٕشذْٚ إٌبش١ذ. 

  ٓثؼعُٙ ٠غغذْٚ ٌألصٕبَ ثبو١ٓ ِزٛع١ٍ. 

 ٓثؼعُٙ ٚالفْٛ أِبِٙب خبشؼ١. 

  إٌبط ِٓ ٠غزٙضءْٚ ثبألصٕبَ ِٚٓ ٠ؼجذ٘ب ِٓٚ. 

 

 

 

 (ػ١ذ إٌصش)اٌفصً األٚي 
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 ِٓ لبئً ٘زٖ اٌؼجبسح ؟ .5

 اٌزٝ أٔمزد ث١ذ هللا ِٓ أثش٘ٗ  ؽبشب هلل أْ رىْٛ ٘زٖ اٌؾغبسح ٝ٘

                                                                                   .   ٚاف١بٌٗ ، ثً أٔمزٖ سثٗ اٌىج١ش 

 (ٚسلخ ثٓ ٔٛفً )                                                                

 ال رغّغ ٚال رجصش ٚال رؼمً اوً رٌه ٌٍؾغبسٖ اٌصّبء اٌز ٝ. 

 . (ٚسلخ ثٓ ٔٛفً )                                                                

  رخ١ت سعبئٝ ٚأعزغجذ ٌذػبئٝ ؽّذا ٌه ٠ب ئٌٙٝ ػٍٟ ِب أػط١ذ ٌٛ. 

 .(ػٛف ثٓ ص٘شٖ)                                                        

  ٗ(ػٛف ثٓ ص٘شٖ)                                     ػجذ ػّشٚ  عأع١ّ. 

  (شفبء)                                              عأع١ّٗ ِؾّذ 

 

 ِبرا رؼشف ػٓ ػٛف ثٓ ص٘شح ؟ .6

 –ٚصٚعزٗ ٘ٝ شفبء  –ٚاٌذ ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ ػٛف  –٘ٛ ع١ذ ثٕٟ ص٘شح 

 " ػجذ ػّشٚ"وبْ ِؼشٚف ثؾىّزٗ ٚوشِٗ ٚروبئٗ ، ٚأٔغت ٌٚذ عّبٖ 

 
 ؟اٌغذ٠ذ ِب أعُ اٌٌّٛٛد  .7

 .ػجذ ػّشٚ

 
 ثُ أرصف اٌٌّٛٛد اٌغذ٠ذ ؟  .8

غفً ثبسع اٌغّبي ، رظٙش ػ١ٍٗ دالئً اٌؼظّٗ ٚاٌغّٛ ، ٚف١ٗ شجٗ وج١ش ِٓ 

 .ِؾّذ ثٓ ػجذ هللا 
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 رخ١ش األعبثخ اٌصؾ١ؾخ ِّب ث١ٓ اٌمٛع١ٓ   .9
   ٌٚذ ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ ػٛف......... 

 . ( ثؼذ ػبَ اٌف١ً –فٟ ػبَ اٌف١ً  –لجً ػبَ اٌف١ً )

  ِٓ ٍُوبْ ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ ػٛف لش٠جب ٌٍشعٛي صٍٟ هللا ػ١ٍٗ ٚع

 .......عٙٗ 
 .( بِؼّ٘ب  –أث١ٗ  –أِٗ )

  ٌٟٚذ ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ ػٛف ٚٔشأ ف........ 
 (اٌطبئف  –اٌّذ٠ٕخ  – ِىخ)

 
 .األصٕبَ    ثبألؽغبس ؟ِب اٌّمصٛد  .11

 .اٌىؼجخ   ِب اٌّمصٛس ثج١ذ هللا ؟     

 
 أْ رٍذ صٚعزٗ ٌٚذا ال ثٕزب فّب عجت رٌه ؟" ػٛف ثٓ ص٘شٖ" رّٕٝ  .11

، ٚوبٔذ ِٓ ػبداد اٌغب١ٍ٘خ ػٕذ ثؼعُٙ ألْ اٌٌٛذ ٘ٛ اٌزٜ ٠ؾًّ أعُ أث١ٗ 

 .أْ اٌجٕذ ػبس ػ١ٍُٙ 
 
 
 
 

 ثؼط ِالِؼ إٌغبثخ اٌزٝ ثذد ػٍٟ ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ ػٛف ؟أروش  .1
وبْ ٠ظٙش فٟ عٕٗ اٌصغ١ش سعال وج١ش ِؼزض ثٕفغٗ ، ٠مٛي اٌؾك ٚال ٠ىزة ، 

 .ٚوبْ ٠غ١ت ػٓ أعئٍخ فٛق عٕٗ 

 
 ِٛا٘ت أثٕٗ ؟" ػٛف ثٓ ص٘شٖ "و١ف ّٔٝ  .2

ػٍّٗ اٌمشاءح ٚاٌىزبثخ ٚاٌؾغبة ، ٚاٌعشة ثبٌغ١ف ، ٚاٌطؼٓ ثبٌشِؼ ، 

 .ٚسوط اٌخ١ً ٚاٌىش ٚاٌفشٚاٌشِٝ ثبٌمٛط ، 

 

 (ِالِؼ إٌغبثخ)اٌفصً اٌضبٔٝ  
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ِٓ لبئً ( أال رخبف أْ رغعت األٌٙٗ ػ١ٍٕب ثغججه ،فزخغف ثٕب األسض )  .3

 ٘زٖ اٌؼجبسح ٌّٚبرا؟

 "ػٛف ثٓ ص٘شٖ: " لبئً ٘زٖ اٌؼجبسح 

 .وبْ ٠ؾبٚي ئلٕبع أثٕٗ ثبٌشعٛع ػٓ ػجبدح هللا ألٔٗ 

 
ِٓ لبئً  (، عٛف رؼٍّٗ األ٠بَ ٚا١ٌبٌٝ ػٍٟ ػجذ ػّشٚ ، فأٔٗ غبفً  صجشا)  .4

 ٘زٖ اٌؼجبسح ؟

 "ػٛف ثٓ ص٘شٖ: " لبئً ٘زٖ اٌؼجبسح 

 .صّزٗ ػٍٟ اثٕٗ ؛ ٌشفعٗ ػجبدح األصٕبَ ٌّٓ ٠ٍِٕٛٗ ػٍٟ 

 

نِ نإ عُس نٌ َٔ أبٞ بهس ٚعبد ايسمحٔ عٓدَا ٚصٌ ايسضٍٛ  .5

 ؟ 40ضٔ  صًٞ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ 

 38:           أبٛبهس       

 30:    عبد ايسمحٔ 

 

ايػاز اير٣ نإ ٜتعبد فٝ٘ حمُد َا َهإ  .6
صًٞ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ

 قبٌ األضالّ ؟ 

 .غاز حسا٤ 

 :أذنس َٔ أٍٚ َٔ أَٔ بايسضٍٛ َٔ  .7

  أثٝ ثىش اٌصذ٠ك :       اٌشعبي 

  ػٍٝ ثٓ أثٟ غبٌت:     األغفبي

  خذ٠غخ ثٕذ خ٠ٍٛذ:      إٌغبء  

 ص٠ذ ثٓ ؽبسصخ: اٌّٛاٌٝ   



25 
  

ً٘ رٕطجك ٘زٖ اٌؼجبسح ػٍٟ ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ ( اٌخ١بس رٛسس اٌخ١ش صذالخ ) .8

 ػٛف ؟ ػًٍ؟

أثٝ ثّؾّذ ثٓ ػجذ هللا ٚ ٔؼُ ، أعٍُ ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ ػٛف ثغجت صذالزٗ 

ٚساٜ ف١ُٙ صفبد غ١جٗ ٚثؼذُ٘  ثىش اٌصذ٠ك اٌزٜ ػشض ػ١ٍٗ األعالَ 

 .ػٓ األصٕبَ 

 
  -( :)أٚ (  ) ظغ ػالِخ  

  رؼٍُ ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ ػٛف فٝ صغشٖ اٌمشاءح ٚاٌىزبثٗ ٚاٌؾغبة    ( ) 

 وبْ ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ ػٛف ٠ىشٖ اٌغفش ٚاٌؾذ٠ش ػٓ اٌّؼبسن         () 

  وبْ ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ ػٛف شذ٠ذ اٌزؼٍك ثّؾّذ ثٓ ػجذ هللا             () 

  َوبْ ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ ػٛف أٚي ِٓ أِٓ ثشعبٌخ اإلعال                () 

  ِٓ ٓػٕذِب وبْ ػّش ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ ػٛف صالص١ٓ ػبِب وبْ ِؾّذ األسثؼ١

 ( )                                                                                    ػّشٖ 

 
 

 

 -:رخ١ش األعبثخ اٌصؾ١ؾخ ِّب ث١ٓ اٌمٛع١ٓ 

  ّٓاٌزٜ غ١ش أعُ ػّشٚ ئٌٟ ػجذ اٌشؽ......... 

 (.اثٛ ػجذ اٌشؽّٓ  –أثٛ ثىش  – صً هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُاٌشعٛي )

  ػٕذِب ظٙش األعالَ فٝ ِىخ....... 

 (. أعٍُ اٌم١ًٍ ُِٕٙ –أعٍُ اٌىض١ش ُِٕٙ  –أعٍُ أٍ٘ٙب ع١ّؼب )

  ٌّٓزٙذ٠ذٖ أسعً وفبس ِىخ ئٌٟ ػجذ اٌشؽ........ 

 ( .أثب ٌٙت  – أثب عًٙ –أثٛ عف١بْ ) 

 

 (ئعالَ ػّشٚ)اٌفصً اٌضبٌش 
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 -:أخزش األعبثخ اٌصؾ١ؾخ ِٓ اٌؼجبساد األر١خ 

 ػٕذِب ػٍُ ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ ػٛف ثظٙٛس اإلعالَ 

  ٍُأخز سأٜ إٌبط لجً أْ ٠غ 

  ٍُأزظش ؽزٝ ٠غٍُ ػذد وج١ش صُ أع 

 أعشع ئٌٟ األعالَ ٌٚٓ ٠زشدد 

 ؟ "ػجذػّشٚ"أفعً ِٓ "ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ ػٛف "ٌّبرا وبْ اعُ 

 ٠ذي ػٍٟ اٌشلخ ٚاٌؼجٛد٠خ ٌغ١ش هللا " ػّشٚ "ألْ ػجذ 

 ٠ذي ػٍٟ أٔٗ ػجذا هلل ٚؽذٖ ٠ٚذي ػٍٟ اٌشؽّخ " ػجذ اٌشؽّٓ "أِب 

 
 سؤعبء ِىخ ػٕذِب عّؼٛا ثظٙٛس اإلعالَ ؟ ًٚ٘ ٔغؾٛا فٟ رٌه ؟ ِبرا فؼً

ٍٝ ِؾّذ ٚد٠ٕٗ ٚثذأٚا ٌٙزا اٌذ٠ٓ اٌغذ٠ذ ٚارفمٛا ػٍٝ اٌٛلٛف ٘جٛا صبئش٠ٓ ػ

 .صف ٚاؽذ ، ٌُ ٠ٕغؾٛا 

 
 أروش أٚي ِب ٔضي ِٓ اٌمشءاْ اٌىش٠ُ ػٍٝ اٌشعٛي ؟

 .(ئلشأ ثغُ سثه اٌزٜ خٍك )عٛسح اٌؼٍك 

 
 ٌّبرا ػبسض سؤعبء ِىخ األعالَ ٌُٚ ٠زشوٛا ػجبدح األصٕبَ ؟

 .ألْ ػجبدح األصٕبَ ٘ٝ د٠ٓ أثبءُ٘ ٚأعذادُ٘ ٚخبفٛا ِٓ ٔشش رٌه اٌذ٠ٓ 

 

 

 

الد اٌؾجشخ ١ٌٙبعش ئ١ٌٙب اٌّغزعؼفْٛ ِٓ ثٌّبرا أخزبس سعٛي هللا  .1

 اٌّغ١ٍّٓ ؟
 .٠ؼطفْٛ ػٍٟ اٌّظٍَٛ  –ٍِىٙب سؽ١ُ ػبدي  –ثؼ١ذح ػُٕٙ 

 "أعزؼذادا" اٌفصً اٌشاثغ 
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 )×(اٚ ػالِخ )√( ظغ ػالِخ   .2

  ٓوبْ سعٛي هللا ٠زأٌُ ٌزؼز٠ت أً٘ ِىخ ٌٍّغ١ٍّ                            )√( 
 سفط ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ ػٛف أْ ٠ٙبعش ئٌٝ اٌؾجشخ ؽزٝ ال ٠زشن اٌشعٛي    )×( 

  ػٕذِب ٚصً اٌّغٍّْٛ ئٌٝ اٌّذ٠ٕخ ٚعذٚا اٌؾ١بٖ عٍٙخ ٕ٘بن.        )×( 

  أخٝ سعٛي هللا ث١ٓ ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ ػٛف ٚعؼذ ثٓ اٌشث١غ            )√( 

 
ظشة ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ ػٛف اٌّضً اٌصبٌؼ أِبَ اٌز٠ٓ ٠زؼٍٍْٛ ثؼذَ ٚعٛد   .3

 ػًّ ٌُٙ فّبرا فؼً ؟
ٌُ ٠مجً أْ ٠شبسن عؼذثٓ اٌشث١غ فٝ ِبٌٗ ٚغٍت ِٕٗ أْ ٠ذٌٗ ػٍٝ اٌغٛق 

 .١ٌج١غ ٠ٚشزشٜ ٚأشزغً فٝ اٌغجٓ ٚاٌضثذ 

 
 صف ؽ١بٖ ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ ػٛف فٝ اٌّذ٠ٕخ ثؼذ ٘غشرٗ ئ١ٌٙب ؟  .4

، ٠غزّغ ِغ فْٕٛ اٌمزبي ٚاعزخذاَ اٌغالػاٌشجبة  ٠ؼٍُ، مبرال  وبْ ِ

 . ٚوبْ داػ١ب ئٌٟ هللا   اٌشعٛي ثّغٍظ اٌشٛسٜ ٠ٚؼًّ ثبٌزغبسح

 
 :أوًّ  .5

 اٌزٜ ٔبَ ِىبْ اٌشعٛي ١ٌٍخ اٌٙغشح  ؟ ِٓ 
 سظٝ هللا ػٕخ (ػٍٟ ثٓ أثٝ غبٌت )        

 

  ِٓ ً٘٠ضشة ؟اٌز٠ٓ ػمذ اٌشعٛي ِؼُٙ اٌّٛاص١ك ِٓ أ 
 ػمذ اٌشعٛي أرفبل١خ ِغ ا١ٌٙٛد فٟ ٠ضشة 

 ِٚٓ اٌّغٍّْٛ األٚط ٚاٌخضسط 

 
 ِب دٚس اٌّغغذ فٝ األعالَ ؟ 

 .أٔٗ ِىبْ ٌٍؼجبدح 
 .ِذسعخ ٠زٍمٝ ف١ٙب اٌّغٍّْٛ رؼب١ٌُّٙ 

 .اٌّىبْ اٌزٜ ٠غزّغ ف١ٗ اٌّغٍّْٛ ٌٍغضٚاد 
 
 



28 
  

 
 

 رُ ثؾّذ هللا 

 ٚعٍُ ٚثبسن ػٍٟ ع١ذٔب ِؾّذ  اٌٍُٙ صً

 أششػ ٌٟ صذسٞ ٠ٚغش ٌٟ أِشٞسة 

 سؽُ هللا أِٟ ٚأْ رىْٛ صذلخ عبس٠خ ٌٙب 

 ٚاْ رىْٛ صذلخ عبس٠خ ٌىب ِٓ عبُ٘ فٟ وزبثزٙب ٚغجبػزٙب

 ٚاٌشعبء

 ٌؼً ٠ىْٛ ٕ٘بن خطأ غ١ش ِمصٛد  ِشاعؼخ ؽً األعئٍخ

 عضاوُ هللا خ١شا

  اٌز١ّٕبد ثبٌزٛف١ك ِغ
 

 

 أؽّذ فشط


